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În acest număr:

Codul fiscal: Cele mai recente modificări aduse de
Ordonanța nr. 25/2017
O serie de modificări au fost aduse Codului fiscal, prin Ordonanța nr. 25/2017.
Noile prevederi cu impact semnificativ vizează:
 Impunerea unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate pentru
deductibilitatea cheltuielilor reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate
 Eliminarea serviciilor medicale sub formă de abonament suportate de
angajator pentru angajații proprii în limita a 400 euro/an/angajat din
baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii
 Majorarea accizelor pentru benzine și motorine

Evenimente Deloitte: Seminar interactiv - Plata defalcată a
TVA
Sistemul de plată defalcată a TVA va fi obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 și
opțional de la 1 octombrie 2017, conform Ordonanței nr. 23/2017.
Mecanismul de plată defalcată a TVA a fost aprobat fără modificări substanțiale
față de proiectul actualizat în data de 18 august 2018 (prezentat în buletinul
nostru informativ din 21 august).
Deloitte va organiza joi, 7 septembrie 2017, un seminar interactiv pentru a
dezbate aspectele practice ale aplicării noului mecanism. Pentru mai multe detalii
și pentru înregistrare, vă rugăm să accesați acest link: "Plata defalcată a TVA".
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Codul fiscal: Cele mai recente modificări aduse de
Ordonanța nr. 25/2017
Impozitul pe profit
 modificare semnificativă vizează deductibilitatea cheltuielilor cu valoarea
creanțelor înstrăinate. Acestea vor fi deductibile în limita a 30% din
valoarea creanțelor înstrăinate.
Impozitul pe reprezentanțele firmelor străine în România
 Impozitul pe reprezentanță este stabilit la valoarea de 18.000 RON și se
plătește într-o singură tranșă, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a
anului de impunere.
 În situația înființării în cursul anului de impunere, reprezentanța are
obligația de a calcula și plăti impozitul aferent, în termen de 30 de zile de
la data înființării. Impozitul se calculează începând cu data de 1 a lunii în
care aceasta a fost înființată, până la sfârșitul anului respectiv.
 În situația desființării în cursul anului de impunere, reprezentanța are
obligația de a recalcula impozitul pentru perioada de activitate, de la
începutul anului până la data de 1 a lunii următoare celei în care se
desființează. Declarația aferentă se depune în termen de 30 de zile de la
data desființării.
Contribuții sociale obligatorii
 Serviciile medicale furnizate sub formă de abonament suportate de
angajator pentru angajații proprii în limita a 400 euro/an/angajat nu se
cuprind în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale
obligatorii. Anterior, acestea au fost scutite doar de la plata impozitului pe
venit începând cu 24.07.2017.
Accize
Accizele aferente produselor energetice - benzine și motorină – vor crește
gradual începând cu 15 septembrie 2017 și începând cu 1 octombrie 2017, după
cum urmează:
Nivel accize

RON/
tona

RON
/1000 l

intre 15
septembrie – 1
octombrie
2017
RON/
RON/
tona
1000 l

Benzina cu
plumb

2530,17

1948,23

2737,96

2108,23

2945,75

2268,23

Benzina fără
plumb

2151,13

1656,36

2358,92

1816,36

2566,71

1976,36

Motorină

1796,53

1518,04

1985,89

1678,04

2175,24

1838,04

Produs
energetic

pana la 15
septembrie
2017

începând cu 1
octombrie
2017
RON/
tona

RON/
1000 l
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Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și
independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță
financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook
sau LinkedIn.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei
de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor
Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență
juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță
fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună
Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa
într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu
va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație.
© 2017. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România
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